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ACT é assinado com 12,47% de reposição integral
e manutenção de todas as conquistas  

Cedaeanos fecham acordo coletivo
vitorioso em tempos difíceis

Reajuste salarial de 100% sobre o INPC de 
12,47% e nas demais cláusulas econômicas 
como ticket, vale refeição e café da manhã.

Manutenção da cláusula de garantia de 
emprego de 99%. 

Inclusão da escala 12x12x60 (diurno) em 
substituição a escala 12x36. 

Indenização por acidente de trabalho, que 
passará a ser pago o valor de 50 salários 
mínimos ao invés de 40. 

Prêmio aposentadoria que passará a ter o prazo 
de 30 dias para que o afastamento seja 
comunicado a companhia. 

LTCAT – A Cedae se compromete a manter os 
dados devidamente atualizados, conforme 
legislação vigente. 

Avanços também nas seguintes cláusulas: 

Após uma negociação complexa e inicialmente com ameaças de cortes de direitos, com 
muitas reuniões e dificuldades na mesa de negociação, o Sintsama-RJ e demais sindicatos 
garantiram o acordo coletivo com destaques positivos. 

Veja algumas conquistas: 

Presidente da Cedae assina ACT

Assinatura Humberto Lemos
Presidente do Sintsama-RJ
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São reuniões para discutir a Participação nos Resultados;

As promoções precisam ocorrer de forma a corrigir as injustiças com centenas de 

trabalhadores que sequer tiveram qualquer promoção desde que entraram na Cedae; 

Chega a ser uma covardia, trabalhadores com mais de 30 anos de casa, ainda 

permanecem como serventes, ajudantes ou auxiliares.

Esperamos que a empresa corrija prioritariamente essas distorções.

Com essa vitória no ACT, teremos mais força
e tempo para reorganizar a luta para buscar 

novos avanços para o próximo ano.

Mais da metade dos reajustes salariais de maio deste ano ficaram abaixo do Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor (INPC). De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (Dieese), 54,5% das negociações com data-base no mês passado não 

conseguiram repor a inflação perdida no período.

O resultado representa o maior percentual de reajustes abaixo da inflação por data-base 

desde junho de 2021.

Por isso, fechar o acordo com reajuste integral do INPC é uma grande vitória.

Comitê paritário (PR e Promoções)
Foi aprovado no ACT reuniões mensais do Comitê Paritário:


